CORONAVIRUS – TILTAG TIL FOREBYGGELSE FREM TIL JULI

Udgangspunktet er at det ikke kun handler om at forebygge smitte. Men også at kirkegængere
kan føle sig beroliget ved, at vi tager situationen alvorligt. Vi må se i øjnene at de mennesker,
der kommer mest til gudstjenester og møder, er over 60 og dermed i en højere risikozone. Hvad
vi beslutter i aften offentliggør vi på hjemmesiden. Tiltag med håndgel og ingen håndtryk er
allerede indført.

Nadveren:
Ved nadveren bruges fremover engangsglas. Nadveren i Kirke Saaby bliver som i Kisserup. Nadvergæsten
skal efter nadveren tage sit glas med sig. Graveren står med en pose, (ikke bakke), hvor det kan smides ned
i. Handler også om at beskytte graverne, når de vasker de brugte alterbægere op. Præsten vasker og
spritter hænder grundigt. Kan eventuelt bruge en sukkertang til at række brødet til nadvergæsten.

Beslutning: Ingen nadver indtil videre.

Salmebøger
Virus kan sidde på dørhåndtag 48 timer. Det vil sige, at virus også kan sidde på salmebøgerne. Nu går der en
uge mellem gudstjenesterne. Men når der har været vielse og så gudstjeneste dagen efter, er der ikke gået
48 timer. Eller hvis der er begravelser flere dage i træk. I de tilfælde må salmerne blive trykt på papir, der
kan smides ud. Det kræver ekstra arbejde. Men vi kan eventuelt få en ordning med vores trykkeri og helt
gå væk fra at bruge salmebøger allerede nu.

Beslutning: trykte salmer hvis der ikke er 48 timer mellem gudtjenester og kirkelige handlinger

Dåb
Må begrænses til kun 1 dåb ved gudstjenester. Desværre er der dobbeltdåb nogle enkelte søndage, som
kan blive vanskelige at aflyse på grund af bestilte feststeder

Beslutning: godkendt

Morgenmøderne

De kan ikke fortsætte under deres nuværende form med servering af mad fra samme fade. Enten bliver
møderne i marts og april uden morgenmad. Eller vi bestiller smurte boller med ost hos bageren. Eller vi
aflyser møderne.

Beslutning: Møderne aflyses

Godnathistorie
Hygiejnen ved maden skal være tip top – ingen fælles fade. Enten må der laves indpakkede sandwich eller
andet. Det skal i alt fald vurderes, hvordan smitterisiko kan reduceres. Børn er også modtagelige for
smitten.
Beslutning: Aflyses

Onsdag den 8. april 10.30
De gamle på besøg i kirken – kan formodentlig gennemføres? Rådfører os med plejehjemmet.
Beslutning: Plejehjemmet kontaktes.

Palmesøndags børnearrangement
Der er en hoben af børn forsamlet i kirke og DGS. Det skal drøftes om arrangementet skal gennemføres
eller om vi kan gennemføre det i en anden form. For eksempel udenfor med klovn og æggejagt og en kort
andagt. Børnedagen i maj skal også overvejes. Maden skærtorsdag efter gudstjenesten afbestilles.
Beslutning træffes i aften.

Beslutning: Børnearrangementet aflyses. Alm. højmesse.

Udflugten i maj til Dybbøl
Det må afgøres til menighedsrådsmødet i april, hvordan vi forholder os. Der er allerede omkring 50
tilmeldte.
Beslutning træffes på menighedsrådsmødet i april

Grundlovsmødet
Drøftes om det gennemføres på menighedsrådsmødet i maj
Beslutning træffes på menighedsrådsmødet i maj

Begravelser
Biskopper og kirkelige myndigheder er som altid tavse. Men der kan opstå problemer omkring begravelser.
Hvis en dør af coronavirus, er vedkommendes omgangskreds ramt. Det vil sige, at der bliver en karantæne
for de pårørende på 14 dage. Vi står overfor at have begravelser der udskydes 14 dage eller som Italien at
foretage ceremonier uden følge. Begravelsessamtaler kan, i værste fald, komme til at foregå telefonisk
eller over skype for ikke at smitte præst og gravere. Kirken bør anbefale at pårørende gennemtænker
formerne for mindesamværet. beskyttelsesdragter udleveres ikke til præster. Syge og døende vil ikke kunne
gå besøg af præsten.
Konfirmationerne
Det bliver nødvendigt at sige til konfirmanderne, at de kun må have søskende, bedsteforældre og forældre
med. Måske ikke engang bedsteforældrene. Det er udmelding konfirmanderne skal have snarest.

Beslutning. Kun forældre, søskende og bedsteforældre kan komme til konfirmationerne

Livestreaming af gudstjenester og mulighed for at se optagne gudstjenester fra kirken på hjemmesiden?
Jan Sylvest er kontaktet for at komme med nogle forslag. Mere kompliceret end som så

Aflysninger af gudstjenester
Præst og menighedsrådsformand kan aflyse gudstjenester hvis nødvendigt i samråd med provst og biskop.
Menighedsrådet orienteres.

